
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 30 stycznia 2020 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   30.01.2020 r. 

Godzina rozpoczęcia:   11:00 

Godzina zakończenia:             12:45 

Miejsce:    sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  13 

Nieobecni Radni:                         Tadeusz Ilczuk 

Mateusz Leszczyński 

       

Ponadto w sesji udział wzięli:          

1. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy 

2. sołtysi 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXIV sesję Rady Gminy Stara Kornica 
w dniu 30 stycznia 2020 r. Witam bardzo serdecznie Skarbnika Gminy Małgorzatę Patralską, 
radnych oraz sołtysów. 
  
Punkt 2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych, 
przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
 
2) przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad ze zmianą. 
 

Porządek obrad sesji :  

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 



3) przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

3.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

     1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

     2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica, 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036, 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8.  Zamknięcie obrad sesji.     

                                          

Przewodnicząca Rady – do powyższego porządku obrad proponuję zmiany, do punktu 4 

dołączenia podpunktów: 

3) uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/132/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

   

Przewodnicząca Rady –  przejdziemy do przegłosowania porządku obrad. Kto jest za 
przyjęciem porządku obrad proszę o podniesienie ręki.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu: 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XXIII sesji  

Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
Punkt 3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.   
  
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik 
do protokołu. 
 



Punkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Przewodnicząca Rady - zanim przejdziemy do podjęcia uchwał poproszę 

Przewodniczącego Komisji Piotra Pieczyńskiego o zabranie głosu.   

Przewodniczący Komisji – chciałbym nadmienić, że nie było żadnych uwag. Wszystkie 

uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.  

        Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/151/2020 Rady Gminy Stara     

Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Piotr Kiryluk – wydaje mi się, że należą się wyjaśnienia dla mieszkańców skąd 

propozycja takich stawek. Osobiście z tym się nie zgadzam, cena za odbiór odpadów 

wzięła się z opieszałości i działania Urzędu. Na jednym z posiedzeń Rady był  pracownik, 

który powiedział, że wiedział, że ma zorganizować przetarg już w kwietniu. Gdyby przetarg 

był zorganizowany w okresie letnim, przed jesienią nie byłoby tak drastycznych podwyżek. 

Podwyżki za odbiór odpadów były nieuniknione, ale mogliśmy uniknąć tak dużych 

podwyżek. W związku z tym, że pracownicy się ociągali z ogłoszeniem przetargu, który 

został ogłoszony w grudniu, mamy takie a nie inne stawki, chociaż uważam że one są 

nierzetelnie skalkulowane.   

Radny Ignacy Janczuk – wziąłem tą kalkulację i skalkulowałem ją sam. Ta kalkulacja jest 

wykonana błędnie, ponieważ mogę wam udowodnić, że przy stawce 10 zł do zapłaty i 11 

zł gmina pozyska tyle co trzeba na odbiór śmieci.  Uważam, że powinniśmy wstrzymać 

sesję, bo mam własne wyliczenia, które to dowiodą. Po obliczeniu ilości osób jakie oddają 

i po podstawieniu  10 zł razy 12, czyli każdy mieszkaniec naszej gminy rocznie zapłaci 120 

zł za śmieci. Podstawiając do ilości mieszkańców, nie rozdzielam na segregowane i 

niesegregowane, 3470 osób x 120 zł = 416.400,00 zł. Dochodzi do tego jeszcze 2 zł za 

kolejne osoby i razy te osoby daje nam sumę ok. 7.000,00 zł. Podsumowując te dwie 

sprawy mamy już 423.000,00 zł pozyskanych pieniędzy. Nie mogę się zgodzić z tym, że 

śmieci z instytucji zostały wkalkulowane w koszty mieszkańców. Dokładając te 5.000,00 zł 

automatycznie mamy całą sumę jaka jest nam potrzebna na obsługę śmieci tj. prawie 

430.000,00 zł. Jeżeli chodzi o koszty to zamyka cały przetarg. Kalkulacja gminy wyszła, że 

obsługa przez gminę wynosi 86.000,00 zł. Skoro gmina za obsługę śmieci bierze 86.000,00 

zł no to ta firma odbiera nam niemal za darmo. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy ludzi, 

którzy nie segregują i jeżeli im zrobimy o 10 zł drożej, czyli do 153 osób dodajemy jeszcze 

po 10 zł i to nam daje 18.360,00 zł, ale jeśli podniesiemy o 18 zł automatycznie mamy 

33.000,00 zł. W sumie nam to daje przy podniesieniu 10 zł 447.000,00 zł. Musimy tą 

uchwałę odrzucić albo od nowa ją skalkulować.   

Przewodnicząca Rady – w związku z powyższymi uwagami ja proponuje przerwę i 

przeliczenie jeszcze raz kosztów.  

PRZEWRWA 



PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady – wznawiam obrady i poproszę panią skarbnik o wyjaśnienia 

odnośnie kalkulacji.  

Skarbnik Gminy – opłaty będą wnoszone za styczeń i luty według starych zasad, czyli 5 zł 

za odpady segregowane i 10 zł za odpady niesegregowane, ulgi powyżej pięciu osób 1 zł. 

Łączny wpływy do budżetu za styczeń i luty wynoszą 36.804,00 zł. Za okres od 1 marca 

do 31 grudnia przyjęte do kalkulacji zostały nowe stawki, czyli 14 zł i 13 zł. Co ma wpływ 

na wysokość stawki, wpływy do budżetu będą za dziesięć miesięcy, a nie za dwanaście 

miesięcy.  Gdyby stawka była ustalona w grudniu i obowiązywała od 1 stycznia 2020 r. to 

one nie byłby w tej wysokości, one byłby niższe. W związku, z tym że za dwa miesiące są 

stare stawki, to ta pozostała kwota rozkłada się na te dziesięć miesięcy. Skoro umowa 

zostanie podpisana z mocą obowiązywania od 1 lutego do końca grudnia, czyli w tej 

umowie  330 t x 1.219,32 zł = 402.375,60 zł, ale umowa nie obejmowała miesiąca stycznia, 

w związku z tym trzeba było podpisać umowę ryczałtową na odbiór śmieci na miesiąc 

styczeń, bo opłaty byłby zbierane, a odbioru by nie było.  Suma kwot sanowi 429.375,60 

zł i do tego dochodzą koszty administracyjne. Jeżeli te koszty nie zostaną niewykorzystane 

ich nigdzie nie można przenieść. Dochody i opłaty za śmieci muszą się równać. Prowizja 

w tamtym roku była wypłacona na poziomie 5.400,00 zł, ja policzyłam to proporcjonalnie 

do wpłat które były. To jest tylko kalkulacja, prognoza. 

Radny Piotr Pieczyński – za te wszystkie prognozy będą musieli zapłacić mieszkańcy, 

jeżeli będzie nadpłata, czy te pieniądze przejdą na następny rok jako opłata śmieciowa, 

czy to będzie wkalkulowane w te koszty co nie płacą. 

Skarbnik Gminy – czy powstanie z tego nadwyżka budżetowa, nie wiem. Raczej nie. To 

tylko jest kalkulacja  te wpływy nie będą takie, a wydatki bardzo prawdopodobne.    

Radny Piotr Kiryluk – jeżeli w tej chwili mamy zaległości 39.000,00 zł i nie ma komu 

zapłacić 5 zł, to co będzie przy stawce 14 zł. To jest wina Urzędu, bo ten rok można było 

jeszcze przetrzymać przy niższych stawkach. W tej chwili zapłacimy za to wszyscy.  

Skarbnik Gminy – jeżeli nie będzie tej stawki, ja tej umowy nie podpiszę. Radni o tym 

decydują czy głosują za czy przeciw. Wybrana jest najkorzystniejsza oferta w tej kwocie i 

umowa jest niepodpisana, bo ja nie mam tego w budżecie. Jeśli nie będę miała w budżecie, 

ja tej umowy nie podpiszę.   

Radny Ignacy Janczuk – uważam, że jest niedopełnienie Urzędu, co powoduje że 

mieszkańcy zapłacą więcej, ja na to zgody nie daje, jestem temu przeciwny. Przedstawiłem 

kalkulacje na 10 zł, ale jeśli zrobimy ją na 14 zł, to automatycznie jest wzrost o          

130.000,00 zł.   

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania uchwały XXIV/151/2020 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu 

Rady: 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę                            



Nr XXIV/151/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara 

Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy Stara     

Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu 

Rady: 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) uchylenia uchwały nr XXII/132/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 

2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Stara     

Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/132/2019 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu 

Rady: 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXII/132/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/154/2020 Rady Gminy Stara     



Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu 

Rady: 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXIV/154/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-

2036 

Przewodnicząca Rady – poproszę panią skarbnik o wyjaśnienia.  

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2020 – 2036.  

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036 

stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady – poproszę o wyjaśnienia do budżetu. 

Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o zmiany jakie są wprowadzone do uchwały budżetowej, to są 

związane z zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu, które są zarówno dochodami 

bieżącymi jak i wydatkami bieżącymi o kwotę 247,00 zł. Dokonaliśmy przesunięcia  wydatków 

na remont drzwi w świetlicy wiejskiej w Nowych Szpakach o 6.000,00 zł. Zostały wprowadzone 

zmiany w dziale 801 i rozdziale 80101 na zasadzie zwiększeń i zmniejszeń wydatków.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stara Kornica na lata 2020-2036. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXIV/155/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) zmian w budżecie gminy na rok 2020 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIV/156/2019 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady – na chwilę obecną nie wpłynęła żadna interpelacja. 

 

Radny Ignacy Janczuk – statutu nie zmieniliście i obowiązuje, że można składać interpelacje 

ustne i na następnej sesji odpowiadać. Jako rada podjęliśmy dwie uchwały o przystąpieniu do 

studium i druga o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie te dwa 

akty prawne bardzo uprościłyby życie naszym mieszkańcom przed niechcianymi inwestycjami. 

Proszę o przedstawienie na następnej sesji jakie zostały poczynione kroki w tych sprawach. 

Co zostało wykonane w 2019 r., w którym te uchwały miały być zrealizowane do tego 

momentu. Jakie kroki Urząd podjął, aby rozpocząć przystąpienie do studium i do planu 

zagospodarowania przestrzennego. To jest procedura bardzo rozłożona i dość długa i można 

powiedzieć, że mamy rok w plecy. Mieszkańcy dopytują, bo są kontrowersyjne inwestycje, 

dlaczego z tym nic nie robimy. Moje pytanie jest konkretne: przedstawić jakie zostały 

poczynione przez Urząd działania w tej kwestii.  

 

Przewodnicząca Rady – na kolejnym spotkaniu zostaną przedstawione działania jakie zostały 

podjęte.  

 

Punkt 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Radny Piotr Kiryluk – w ubiegłym roku o tej porze odbyło się szkolenie dla sołtysów odnośnie 

terminali płatniczych. Chciałbym się zapytać czy to było tylko szkolenie, czy gmina zakupiła 

terminale i są w magazynach. 

 

Przewodnicząca Rady – tą sprawę wyjaśnimy.  

 

Skarbnik Gminy – faktura przychodzi, ale ona jest zerowa, nie powoduje wydatków. Na 

następnej sesji mogę przedstawić szczegółowo.  

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym się odnieść do śmieci, uważam że popełniliście błąd, bo 

gdyby nawet te moje wyliczenie nie ujęło tych dwóch miesięcy w starej cenie, ale gdybyście 

podnieśli o 1 zł,  to wyliczenie wyszłoby tak jak trzeba. Chciałbym poruszyć temat o którym 

mówiłem wcześniej, abyśmy przeszli na informację elektroniczną, przesyłanie tych 

dokumentów. 

 

Przewodnicząca Rady – jak najbardziej przychylam się do tego, kwestia przeszkolenia 

niektórych osób. To też jest dla nas informacja zwrotna, że Państwo zaglądają i odebrali 

dokumenty. 



 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz -  jest zameldowanych prawie 4800 osób, a deklaracji 

3757, 1000 osób nie płaci, czy przy złożeniu deklaracji są składane jakieś oświadczenia, że 

pracują, czy uczą się  w Warszawie. 

 

Przewodnicząca Rady – poproszę pracownika, żeby przyniósł starą deklarację. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz - stworzyć komisje z pracowników i z mieszkaniami 

zrobić porządek.  

 

Przewodnicząca Rady – poproszę pracownika o wyjaśnienie, czy osoby które nie zamieszkują 

na tym terenie muszą przedstawiać zaświadczenie? 

 

Pracownik Urzędu Gminy Sylwia Hryciuk – nie ma takiego obowiązku, dobrowolnie zgłaszają 

nam liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości.  

 

Radny Piotr Kiryluk – czy urzędnik może poprosić mieszkańca o złożenie oświadczenia?  

 

Pracownik Urzędu Gminy Sylwia Hryciuk – można, ale nie ma takiego obowiązku.  

 

Przewodnicząca Rady – czy jeżeli robi korektę musi podać powód? 

 

Pracownik Urzędu Gminy Sylwia Hryciuk – też nie ma takiego obowiązku, chyba że przyniesie 

do wglądu.  

 

Przewodnicząca Rady – uważam, że trzeba dołożyć takie obwarowania, żeby to w regulaminie 

było z jakiego powodu jest zmieniona deklaracja.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – odnośnie wynajmowanych mieszkań, to właściciel płaci 

nie najemca za śmieci. 

 

Pracownik Urzędu Gminy Sylwia Hryciuk – ten kto produkuje odpady ten płaci.  

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli nie ma pytań, to przedstawię pismo które wpłynęło w dniu 

wczorajszym od Przewodniczącej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Łosicach 

z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących terminów spotkań komisji i sesji w Gminie Stara 

Kornica. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Maciej Golwiej – co z drogami, bo podobno powiat odrzucił nam drogi ze względu na 

to że gmina za późno złożyła wniosek na te drogi? 

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o pismo, które zostało złożone, to tam zostały zgłoszone 

cztery drogi. Jeszcze raz będziemy składać ten wniosek, żeby powiat uwzględnił, żeby została 

przygotowana dokumentacja. Na chwilę obecną powiat nie przewiduje żadnych remontów 

dróg na naszym terenie. Jeżeli będą mieli nadwyżki, bądź któraś gmina zrezygnuje, to z 

rozmów wynikało, że nam przyznają jakąś drogę.  



 

Radny Ignacy Janczuk – został poruszony temat dróg, chciałbym ponowić tą prośbę, że 

wszyscy radni powinni zgłosić jaką drogę chcą, żeby była zrobiona i takie pismo złożyć. 

Prosiłem wszystkich i Panią Przewodniczącą, żeby zgłosić drogi do powiatu. Myślę, że każdy 

z nas ma jakąś drogę i trzeba je zgłosić, żeby oni wiedzieli, a jakie będą robić to już będzie 

wybór powiatu.  

 

Punkt 8.  Zamknięcie obrad sesji.     

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 12:45 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXIV sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz            Zofia Szpura 

 

 

 


